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- Επιζηολή ΕΡΓΗΛ ζηο ΣΕΕ Μαγνηζίαρ 

 

Η πξόεδξνο θ. Νάλζπ Καπνύια δηαβάδεη ηελ επηζηνιή ηεο ΔΡΓΗΛ πξνο 

ην ΣΔΔ Μαγλεζίαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πξόεδξνο δηαβάδεη θαη ην ζρέδην επηζηνιήο – απάληεζεο πξνο ηελ 

ΔΡΓΗΛ 

 
ΠΡΟ: ΕΡΓ. ΗΛ Α.Σ.Ε 

              Ανώνυμη Σεχνικό Εταιρεύα 

              Χαςιώτη 9, Μαρούςι 

      Σ.Κ. 15123 

              Σηλ. 210-6837071-2 

              Τπόψιν κ. Γ. Γκιώνη, Πολιτικού Μηχανικού 

ΘΕΜΑ: Απάντηςη ςε ΕΡΓ. ΗΛ Α.Τ.Ε. 

Κύριε υνϊδελφε 

Απαντώντασ ςτην επιςτολή που μου αποςτείλατε, ςασ επιςημαίνω τα εξήσ: 

- Αναφϋρετε  ότι «Εάν ςε κάποιουσ οφείλετε ςυνεπώσ να παρέςχετε 
ςυνδρομή ςε εμάσ οφείλετε να παράςχετε, που είμαςτε μέλη του 
ΤΕΕ και όχι ςτουσ αντιδίκουσ μασ. Πολλώ μάλλον, όταν εμείσ 
είμαςτε οι αδικούμενοι και θιγόμενοι από τη ΔΕΥΑΜΒ.  

Σασ απαντώ λοιπόν ότι ςύμφωνα με το άρθρο 2 του διατάγματοσ τησ 
10.01.1935 «περί καθοριςμού των επί των διαιτηςιών και 
πραγματογνωμοςυνών του Τεχνικού Επιμελητήριου τησ Ελλάδοσ και των παρ’ 
αυτού διοριζομένων διαιτητών κα πραγματογνωμόνων», 

«Το Τεχνικόν Επιμελητόριον δικαιούται, τη αιτόςει οιουδόποτε εισ την 
εκτϋλεςιν πραγματογνωμοςυνών επύ τεχνικών ζητημϊτων, εμπιπτόντων 
εισ την αρμοδιότητα και την εμπειρύαν των μελών αυτού, ωσ ταύτα 
καθορύζονται εκ των εκϊςτοτε περύ μελών του Τ.Ε.Ε. κειμϋνων διατϊξεων”. 
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Σύμφωνα με τον κανονιςμό πραγματογνωμοςυνών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδασ, «Αντικείμενο πραγματογνωμοςυνών αποτελούν π.χ. οι εκτιμήςεισ 
καταςκευών και εγκαταςτάςεων, οι επιμετρήςεισ τεχνικών εργαςιών, οι 
διαπιςτώςεισ κακοτεχνιών και η εκτίμηςη του τρόπου και κόςτουσ 
αποκατάςταςήσ τουσ, η εξήγηςη φαινομένων τεχνικήσ φύςεωσ (ρήγματα ςε 
οικοδομικά ςτοιχεία, υγραςίεσ κ.λ.π.), ο έλεγχοσ εφαρμογήσ τεχνικών 
προδιαγραφών και όρων ςε καταςκευέσ, ο έλεγχοσ εφαρμογήσ του Γ.Ο.Κ., ο 
προςδιοριςμόσ του ςταδίου εξέλιξησ του έργου, ο έλεγχοσ τεχνικών μελετών ωσ 
προσ την πληρότητά τουσ και την τήρηςη των προδιαγραφών, η ςωςτή 
λειτουργία εγκαταςτάςεων και μηχανημάτων, ο έλεγχοσ θορύβου ή ρυπάνςεωσ 
από τη λειτουργία εγκαταςτάςεων κ.λ.π.» 

- Αναφϋρετε ότι «Πιθανόν δεν γνωρύζετε ότι η ΔΕΤΑΜΒ, αρνούμενη 
να μασ καταβϊλλει τη νόμιμη αμοιβό για την εκτϋλεςη του ωσ ϊνω 
ϋργου, το οπούο λειτουργεύ ϊψογα από το 2007, μασ ϋχει εξωθόςει 
ςε πληθώρα δικών, ςτισ οπούεσ ηττόθηκε ςε όλεσ διότι η ϊρνηςη 
τησ να μασ καταβϊλει τη νόμιμη αμοιβό ότα αδικαιολόγητη και μη 
νόμιμη. 
Υπό τα δεδομένα αυτά (και αν τα δημοςιεύματα αληθεύουν) απορούμε τι 
είδουσ ςυνδρομή είναι λογικό, δυνατό εφικτό και νόμιμο να παράςχετε 
υπέρ τησ ΔΕΥΑΜΒ και ςε βάροσ ημών, ενώ μάλιςτα η ΔΕΥΑΜΒ μα έχει 
κατάφωρα αδικήςει και μασ έχει εμπλέξει ςε δικαςτικέσ περιπέτειεσ, 
οφείλοντασ μασ ςοβαρά χρηματικά ποςά εκ τησ νομίμου αμοιβήσ. 

Αυτονόητο αςφαλώσ τυγχάνει ότι οιαδήποτε αμφιςβήτηςη, άμεςη ή 
έμμεςη των δικαςτικών αποφάςεων και ιδιαιτέρωσ των αμετακλήτων, 
ςτερείται νομιμότητασ και επιφέρει νόμιμεσ ςυνέπειεσ.» 

Συνάδελφε, παραβλέποντασ το γεγονόσ ότι προκαταβάλλετε το αποτέλεςμα 
μιασ πραγματογνωμοςύνησ, που ακόμη δεν έχει ξεκινήςει, ςασ απαντώ ότι «Δεν 
αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοςύνησ του ΤΕΕ, θέματα νομικά 
καθώσ και ερμηνείασ ή ρύθμιςησ ςχέςεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών. Οι ςυνϋπειεσ των τεχνικών διαπιςτώςεων και ερμηνειών τησ 
πραγματογνωμοςύνησ για τισ ςχϋςεισ και υπαιτιότητεσ των εμπλεκόμενων μερών 
καθορύζονται από τουσ ύδιουσ και τα δικαςτόρια. Ο Πραγματογνώμονασ δεν 
καταλογίζει ευθύνεσ. Εύναι αναγκαύο να διευκρινιςτεύ ότι η 
πραγματογνωμοςύνη δεν εύναι διαιτηςύα. 

Το Τ.Ε.Ε. έχει ςαν βαςική αρχή, για την περιφρούρηςη του θεςμού, το 
ςεβαςμό τησ επιςτημονικήσ αξίασ και ευθύνησ του πραγματογνώμονα ςτα 
θϋματα των θϋςεων που διατυπώνει ςτην ϋκθεςό του για την ουςύα των 
προβλημϊτων. Ελέγχει μόνο το τυπικό μέροσ τησ έκθεςησ καθώσ και τη 
ςαφόνεια και την πληρότητϊ τησ ςε ςχϋςη με τα ερωτόματα που τϋθηκαν. Αν 
απαιτηθεύ, ζητϊ από τον πραγματογνώμονα τη ςύνταξη ςυμπληρωματικόσ 
ϋκθεςησ (αφού και ο ύδιοσ δεχθεύ το ςχετικό ςκεπτικό). 

- Τέλοσ κλείνοντασ την επιςτολή ςασ μασ καλεύτε να απϋχουμε από 
οιαδόποτε ανϊμειξη και να παραπϋμψουμε ςτο κεντρικό ΣΕΕ, 
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οποιοδόποτε θϋμα τυχόν ανακύψει ςχετικϊ με ϋργο τησ ύδρευςησ 
του Βόλου που εκτϋλεςε η εταιρεύα ςασ. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ΤΕΕ Μαγνηςίασ υποχρεούται να κάνει δεκτή την 
αίτηςη για διενέργεια πραγματογνωμοςύνησ, οιουδήποτε και ορίζει 
πραγματογνώμονεσ από τον πίνακα μελών του τμήματοσ. Η παραπομπή 
θεμάτων ςτο κεντρικό ΤΕΕ αφορούν ζητήματα ειδικών γνώςεων κάτι που για 
τη ςυγκεκριμένη περίπτωςη δεν προκύπτει. 

Είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε διευκρίνιςη.» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 26: Να ζηαιεί ε επηζηνιή απάληεζε ζηελ ΔΡΓΗΛ, 

ζύκθσλα κε ην ζρέδην. 

 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ Μαγλεζίαο 

ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΜΒ. Η πξόεδξνο δηαβάδεη ζρέδην επηζηνιήο πνπ 

αλαθέξεη: 

 
ΠΡΟ: Δήμαρχο Βόλου 

              κ. Αχιλλϋα Μπϋο 

ΚΟΙΝ.: Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΜΒ 

 «Κύριε Δόμαρχε,  

Όπωσ πληροφορηθόκαμε τισ επόμενεσ ημϋρεσ, προτύθεςτε να προχωρόςετε ςε οριςμό  μελϊν 
του  Δ.Σ τθσ Κοινωφελοφσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β» και ςτθν εκλογι Προζδρου και 
Αντιπροζδρου. 

Σφμφωνα με το άρκρο 5 του καταςτατικοφ τθσ επιχείρθςθσ  «Η ΔΕΥΑΜΒ διοικείται από Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του οποίου τα μζλθ, ο Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ, ορίηονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Δθμοτικοφ Κϊδικα (άρκρο 255 Ν. 3463/2006). 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αποτελείται από ζντεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται μαηί με τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Από τα μζλθ αυτά:  

- Οχτϊ (8) είναι αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου και τουλάχιςτον ζνασ (1) προζρχεται 
από τθ μειοψθφία. 

- Ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, υποδεικνυόμενοσ 
από τθ γενικι τουσ ςυνζλευςθ. 

- Ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ, υποδεικνυόμενοσ από 
αυτοφσ και ζνασ (1) είναι δθμότθσ ι κάτοικοσ του Διμου που ζχει πείρα ι γνϊςεισ 
ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. 

Ωσ γνωςτόν ςτο τελευταίο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΔΕΥΑΜΒ, ςυμμετείχε εκπρόςωποσ και 
αναπλθρωτισ του,  από το  Τεχνικό Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ, του κατ’ εξοχιν αρμόδιου φορζα 
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τθσ Πολιτείασ, ςε κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ του νεροφ, τθν καταςκευι ζργων κ.α. Είναι 
γνωςτό ότι ςχεδόν όλο το αντικείμενο τθσ ΔΕΥΑΜΒ, αποτελεί επιςτθμονικό πεδίο γνϊςθσ  και 
δράςθσ των διπλωματοφχων μθχανικϊν.  

Άλλωςτε θ ςυμβολι των εκπροςϊπων μασ ςτο Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΜΒ, ιταν κακοριςτικι ςχεδόν ςε όλα 
τα κζματα, όπωσ μπορείτε να ενθμερωκείτε από τα μζλθ του προθγοφμενου Δ.Σ., αλλά και τα 
πρακτικά που υπάρχουν 

Επίςθσ, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε, ότι ςε ζρευνα που πραγματοποιιςαμε ςτο παρελκόν, 
ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ΔΕΥΑ τθσ χϊρασ, εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων - κυρίωσ των ΤΕΕ-, 
ςυμμετζχουν ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια, βάςθ του ιδρυτικοφ νόμου Ν. 1069/1980 που διζπει τθ 
λειτουργίασ τουσ. 

Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι και αυτι τθ φορά το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΜΒ κα ορίςει κζςθ για εκπρόςωπό 
μασ, ζτςι ϊςτε το Τεχνικό Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ, ωσ κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ 
Πολιτείασ, να βοθκιςει με τθν τεχνογνωςία και τθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ των εκπροςϊπων 
του, ςτθ ςωςτι λειτουργία τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ.» 

ΑΠΟΦΑΗ 27: Να ζηαιεί ε επηζηνιή ζηε ΓΔΤΑΜΒ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ΣΔΔ Μαγλεζίαο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην. 

 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηελ αίηεζε πνπ θαηέζεζε ε ΓΔΤΑΜΒ, πξνθεηκέλνπ 

λα ζρεκαηηζηεί επηηξνπή πξαγκαηνγλσκόλσλ πνπ ζα εμεηάζεη ην έξγν ηεο 

ΔΡΓΗΛ ΑΣΔ. 

ΑΠΟΦΑΗ 28: Απνθαζίδεηαη λα ζηαιεί  επηζηνιή ζηε ΓΔΤΑΜΒ πνπ λα 

αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη έρεη σο εμήο: 

«Σασ ενημερώνουμε ότι η Διοικούςα Επιτροπό του ΤΕΕ Μαγνηςύασ, εξετϊζοντασ αύτηςό 
ςασ με αριθμό πρωτοκόλλου 10059/11-9-2014, προχώρηςε ςε θετικό απόφαςη για τη 
διενϋργεια πραγματογνωμοςύνησ  

Από την πλευρϊ ςασ, θα πρϋπει εκπρόςωπόσ ςασ, να μεταβεύ ςτο ΤΕΕ Μαγνηςύασ, 
προκειμϋνου να κοπεύ το παρϊβολο προκαταβολόσ των 674,70 ευρώ, που ςτη ςυνϋχεια θα 
πληρωθεύ από τον ύδιο, ςτην Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ.  

Ο εκπρόςωπόσ ςασ, ςτη ςυνϋχεια θα πρϋπει να μεταβεύ και πϊλι ςτο ΤΕΕ Μαγνηςύασ, με 
τη απόδειξη πληρωμόσ του παραβόλου, ενώ εμεύσ από τη πλευρϊ μασ θα προχωρόςουμε 
ϊμεςα ςτον οριςμό πραγματογνωμόνων από τον κατϊλογο που διατηρεύ το τμόμα μασ. 

Σασ επιςημαύνουμε, ότι το τελικό ύψοσ τησ αμοιβόσ των πραγματογνωμόνων θα 
καθοριςτεύ από τη ςυνϊντηςη τουσ με τα υπηρεςιακϊ ςτελϋχη τησ ΔΕΥΑΜΒ, όπωσ 
ϊλλωςτε προβλϋπεται από τον κανονιςμό πραγματογνωμοςυνών του Τεχνικού 
Επιμελητόριου Ελλϊδασ.» 

 

ΕΚΣΟ Η.Δ. 

- Θέμα με ππάξειρ σαπακηηπιζμού εκηάζεων Δαζαπσείος 
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Γίλεηαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε πνπ είρε ε πξόεδξνο  

Νάλζπ Καπνύια κε ηνλ Βαγγέιε Σζηξλόβα, κε ην Γαζάξρε Βόινπ θ. 

Νηίηνξα, ζρεηηθά κε ην λέν λόκν γηα ηα δάζε θαη ην γεγνλόο όηη δελ 

πξνρσξάεη θακία πξάμε ραξαθηεξηζκνύ. 

 

ΘΔΜΑ 7: ΣΑΙΠΔΓ 

 

Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή επηζηνιή ηνπ ΣΑΙΠΔΓ πξνο ην 

ΣΔΔ Μαγλεζίαο, ζηελ νπνία «η Δζληθή Τξάπεδα, ιεηηνπξγώληαο σο ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθόο θαη Σπληνληζηήο Σύκβνπινο ηνπ ΤΑΙΠΔΓ, έρεη αλαιάβεη ηελ 

πξνώζεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Τακείνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα αμηνπνίεζε κέζσ 

δεκόζησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 έρεη αλαθνηλσζεί ε πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ δεκαηεζζάρων (14) ακινήηων κε δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο κνλάδσλ 

Boutique Hotels  (ή/θαη αλάπηπμεο ηνπξηζηηθώλ – παξαζεξηζηηθώλ θαηνηθηώλ ή/θαη 

άιισλ ππνδνκώλ θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο γηα θάζε έλα εθ ησλ 

αθηλήησλ ρξήζεηο γεο θαη ηνπο εθαξκνζηένπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο).  

  Τν ζύλνιν ησλ αθηλήησλ ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά: 

 Α) Οκηώ (8) ΞΕΝΙΑ 

Β) Δύο (2) πρώην αναηόρια,  ένα (1) ζηη Ρόδο και ένα (1) ζηην Πελοπόννηζο 

Γ) Μία  (1) ιζηορική καηοικία ζηη Ρόδο 

Γ) Σρία (3) αρτονηικά ζηο Πήλιο 

 ηα νπνία δηαηίζεληαη, αλάινγα, είηε γηα πώιεζε, είηε γηα κεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο 

επηθαλείαο είηε γηα καθξνρξόληα κίζζσζε (βι. πεξίιεςε πξνθήξπμεο). 

 Με ηελ παξνύζα επηθνηλσλία ζα ζέιακε λα δεηήζνπκε ηε ζπκβνιή ζαο ζην έξγν 

ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο πξνο ηα κέιε ηνπ ΤΔΔ-

Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο Μαγλεζίαο, ησλ ζρεηηθώλ  αλαθνηλώζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

δηαγσληζκό. 

 Σηελ παξνύζα θάζε, η ημερομηνία οριζηικής σποβολής προζθορών έτει παραηαθεί 

μέτρι ηις 31 Οκηωβρίοσ 2014 (βι. ζπλεκκέλν.) 

 Παξαθαινύκε όπσο βξείηε ζπλεκκέλε ηελ πεξίιεςε αλαθνίλσζεο γηα ηνλ δεκόζην 

δηαγσληζκό αμηνπνίεζεο όισλ ησλ αθηλήησλ, απηή πνπ αθνξά εηδηθόηεξα ηα αθίλεηα 

Μαγλεζίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο όπσο έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΤΑΙΠΔΓ (www.hraf.gr). 

http://www.hraf.gr/
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ΑΠΟΦΑΗ 29: Απνθαζίδεηαη λα κελ ζηαιεί ζηα κέιε ε επηζηνιή ηνπ 

ΣΑΙΠΔΓ θαη λα ζηαιεί επηζηνιή ζην θεληξηθό ΣΔΔ ζηελ νπνία λα 

ηίζεηαη εξώηεκα αλ έρεη θάηη αληίζηνηρν ζε άιια ΣΔΔ θαη λα ιάβεη ζέζε 

επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

ΘΕΜΑ 8: Δλεκεξσηηθή εθδήισζε 

 

 ΑΠΟΦΑΗ 30: Απνθαζίδεηαη θαηά πιεηνςεθία λα γίλεη ε δηάιεμε ηνπ 

θαζεγεηή Αρηιιέα Αδακαληηάδε ζην ΣΔ Μαγλεζίαο. 

 

   Λύεηαι η ζςνεδπίαζη 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ  Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 Νάλζπ Καπνύια            Γεκήηξεο Νηδάκεο            Έθε Αλησλίνπ  

         

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Γ. Γαξγάιαο         Γ. Γίδαξεο  

 

 

 

 

Γ. Καηζαιήο                  Κ. Καξαγηάλλεο 

 

 

 

 

Ι. Καξακαξγηνύ                  Β. Σζηξλόβαο 

 

 


